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  اقةــالط        
 

 وءــالدرس األول : الض
 

 هو صورة من صور الطاقة التى �كن رؤيتها .:    تعريف الضوء
 هو صورة من صور الطاقة ويسمى بالطيف املرىئ .:    

 

 .الشمسهو  املصدر األساىس للضوء عىل سطح األرض

 .الشمسضوء القمر هو انعكاس لضوء 
 

 خواص الضوء :   
 
 .ضوء ينعكس عند سقوطه عىل األجسامال. ٢  .الضوء يس� ىف خطوط مستقيمة. ١
 .الضوء يتحلل. ٤    .الضوء ينكرس. ٣ 
 

  -. الضوء يسري فى خطوط مستقيمة : ١
 ) الكام�ا(     مقلوبةا ً تكون الصورة املتكونة ىف الثقوب الضيقة دامئ ( علل ) 

 جـ . ألن الضوء يس� ىف خطوط مستقيمة .    

 . املساحة املظلمة التى تتكون خلف األجسام املعتمة عندما يسقط عليه الضوءهو    الظل
 ( علل ) تكون ظل لألجسام املعتمة ؟ 

 جـ . ألن الضوء يس� ىف خطوط مستقيمة .
 

 . وضع الجسم بالنسبة ملصدر الضوءتغ� تتغ� مساحة الظل و موضعه ب 
 املعتمة  –نصف الشفافة  –األجسام الشفافة 

 
 . هى املادة التى �كن رؤية األشياء من خلفها بوضوح     :املادة الشفافة .١

 : هى املادة التى تسمح بنفاذ الضوء من خاللها .                         
 الستيك .الب –املاء  –الهواء  –الزجاج   مثال

 
 .ةهى املادة التى �كن رؤية األشياء من خلفها بوضوح أقل من املادة الشفاف :املادة نصف الشفافة .٢

 : هى املادة التى تسمح بنفاذ بعض الضوء خاللها .                
 ورق الكلك . –ورق املناديل   مثال

 
 . ء التى خلفهاهى املادة التى ال �كن رؤية األشيا   :املادة املعتمة .٣

 : هى املواد التى ال تسمح بنفاذ الضوء من خاللها .                          
 األلومنيوم . –الحديد  –ورق الكرتون  –الخشب   مثال

 
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
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 انعكاس الضوء :
 جسام ( املعتمة ) .هو ارتداد الضوء عند سقوطه عىل األ :    تعريف انعكاس الضوء 

  س الضوء أنواع انعكا   
 .(ب) انعكاس غ� منتظم   .اس منتظم( أ ) انعك

 .دث عىل سطح املرآة األملس الناعميح:  االنعكاس املنتظم ( أ )
 حة للجسم . ( علل ) ضتتكون فيه صورة وا

 جـ . ألن زاوية سقوط أشعة الضوء = زاوية انعكاس الضوء .

 يحدث عىل األسطح الخشنة غ� الناعمة .: كاس الغري منتظم االنع  (ب)
 .ال تتكون صورة واضحة للجسم 

 .ط الضوء ال تساوى زاوية االنعكاسألن زاوية سقو  

 
 . انكسار الضوء : ٣

   تعريف انكسار الضوء 
 .الهواء )  –ط شفاف آخر ( املاء هو تغ� اتجاه األشعة الضوئية عندما ينتقل من وسط شفاف إىل وس

 
 نرى القلم مكسور عند وضعه ىف كوب به ماء . مثال 

 من رسعته ىف املاء . أكربرسعة الضوء ىف الهواء  

 الضوء ىف الوسط� . اختالف رسعةيحدث انكسار الضوء بسبب  

 

  يتكون ضوء الشمس األبيض من سبعة ألوان هى :: . حتلل الضوء ٤
 بنفسجى ) –نيىل  –أزرق  –أخرض  –أصفر  –برتقاىل  –( أحمر 

 �كن تحليل الضوء إىل سبعة ألوان :  
 باستخدام املنشور الزجاجى الثالىث . .١
 قطرات املاء الصغ�ة ىف الهواء عند سقوط األمطار نهارا ً  .٢

 تعمل عمل املنشور )( 

 يتكون الطيف املرىئ من سبعة ألوان . 
 علل ظهور قوس قزح ىف الس�ء عقب سقوط األمطار نهارا ً ؟ 

 جـ . بسبب تحلل ضوء الشمس داخل قطرات املاء الصغ�ة .

    قوس قزح :
 هو مجموعة من األلوان التى تظهر ىف الس�ء عقب سقوط األمطار نتيجة تحلل ضوء الشمس .
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 الدرس الثانى : رؤية األجسام امللونة .
 نرى األلوان ألن الضوء األبيض يتكون من سبعة ألوان ( ألوان الطيف ) . 

 . �ر خاللهادو األجسام الشفافة و نصف الشفافة بلون الضوء الذى ب) ت ١( 
 علل نرى الزجاجة الخرضاء باللون األخرض ؟ 

 جـ . ألن الزجاجة متتص جميع األلوان و تسمح مبرور اللون األخرض .
 . تعكسه) تبدو األجسام املعتمة بلون الضوء الذى  ٢( 

 علل نرى املوزة الصفراء باللون األصفر 
 جـ . ألن املوزة الصفراء متتص جميع األلوان و تعكس اللون األصفر .

 اللون األبيض ؟ ( الورقة البيضاء )   تبدو األجسام البيضاء ب( علل ) )  ٣( 
 جـ . ألن األجسام البيضاء تعكس جميع األلوان و ال متتص أى لون .

 تبدو األجسام السوداء باللون األسود  ( علل ) )  ٤( 
 جـ . ألن األجسام السوداء متتص جميع األلوان و ال تعكس أى لون .

 نظرت إليها خالل لوح زجاجى أخرض أو أزرق . علل تبدو التفاحة الحمراء باللون األسود إذا
جـ . ألن التفاحة الحمراء متتص جميع األلوان و تعكس اللون األحمر ، يسقط اللون األحمر عىل لوح 

 الزجاج األخرض فيمتص فرتاها باللون األسود لعدم مرور أى لون  للع� .
 

 

 األلوان ( األضواء ) 
 تنقسم األلوان إىل نوع� : 

  هى ألوان ال �كن الحصول عليها بخلط اثن� من األلوان األولية    األلوان األولية : ) ١( 
 اللون األزرق . –اللون األخرض  –اللون األحمر  مثل 

  هى ألوان �كن الحصول عليها بخلط اثن� من األلوان األولية  األلوان الثانوية : ) ٢( 
 رق الفاتح .األز  –القرمزى  –اللون األصفر  مثل 

  -خلط األلوان : 
 . األبيضنرى الضوء  األخرض عند خلط الضوء األحمر و الضوء األزرق و الضوء )١(
  القرمزىنرى الضوء  لط الضوء األحمر و الضوء األزرقعند خ )٢(
  األصفرنرى الضوء  لط الضوء األحمر و الضوء األخرضعند خ )٣(
  األزرق الفاتح نرى الضوء خلط الضوء األزرق و الضوء األخرضعند  )٤(
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 الدرس الثالث : املغناطيسية

 هو أحد خامات الحديد املعروفة باسم املاجنيتيت .    :املغناطيس الطبيعى
 . هو حجر أسود اللون له القدرة عىل جذب األشياء املصنوعة من الحديد    :املغناطيسى احلجر

 مى ( ماغنسيا ) عام ىف منطقة تس ٢٠٠٠تم اكتشاف املغناطيس منذ  
 ( علل ) يسمى املغناطيس بهذا االسم .

 جـ . نسبة إىل منطقة ماغنسيا التى اكتشف بها .
 أشكال املغناطيس الصناعى : 

 مغناطيس عىل شكل حذاء الفرس . )١(
 مغناطيس عىل شكل قضيب مغناطيىس . )٢(
 تصنع منه البوصلة . –مغناطيس عىل شكل إبرة مغناطيسية  )٣(

ا
ً
  -لقابليتها للمغنطة :  تصنف املواد تبع

  هى مواد تنجذب للمغناطيس:  مواد مغناطيسية )۱(
 الكوبلت . –الصلب  –النيكل  –الحديد  مثل 

  هى مواد ال تنجذب للمغناطيس:  مواد غري مغناطيسية )۲(
 األلومنيوم . –املطاط  –الخشب  –النحاس  مثل 

 خواص املغناطيس :  
 . جنوىبو  ش�ىلحجمه ) قطب  ( مه� صغر قطبانيوجد للمغناطيس  

 . القطب�تزداد القوة املغناطيسية عند  

 . املغناطيس منتصفتقل ( تنعدم ) القوة املغناطيسية عند  

 مغناطيس حًرا فإن أحد قطبيه يتجه ناحية الش�ل  قعند تعلي 
 ) و القطب اآلخر يتجه ناحية الجنوب Nش ، ب ش�ىل (و يسمى قط

 ) .S و يسمى قطب جنوىب (ج ،

 . تتنافر األقطاب املغناطيسية املتشابهة  

 . تتجاذب   املغناطيسية املختلفة  األقطاب 
 

  هو الحيز حول املغناطيس الذى تظهر خالله آثار القوة املغناطيسية .:   املغناطيسى اال
 ملوجودة ىف مجاله .هى قدرة ( قوة ) املغناطيس عىل جذب املواد املغناطيسية ا:   املغناطيسية القوة

 

 تستخدم برادة الحديد ىف تخطيط املجال املغناطيىس . 

 )  أكرب ما �كن(   تزداد القوة املغناطيسية عند القطب�  

 )  أقـل ما �كن(  تنعدم القوة املغناطيسية عند املنتصف  

 هى أداة تستخدم لتحديد الجهات األصلية األربعة .:   البوصلة

 من مغناطيس صغ� خفيف الحركة .تتكون البوصلة  

 الصينيون هم أول من استخدم حجر املغناطيس ىف تحديد االتجاهات . 

 مغناطيسية لتحديد الجهات . إبرةم) : أول من صنع  ١٦٠٠وليام جلربت ( 
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 الدرس الرابع : املغناطيسية و الكهربية

 �كن توليد مجال مغناطيىس باستخدام تيار كهرىب .

 يار كهرىب ىف سلك فإنه ينشأ حول السلك مجال مغناطيىس .عندما �ر ت 

 �كن االستدالل عىل املجال املغناطيىس بانحراف إبرة البوصلة التى توضع بالقرب من السلك  

 املغناطيس الكهربى :   
عندما �ر تيار كهرىب ىف سلك ملفوف عىل شكل ملف حول قضيب من الحديد املطاوع  

 اطيًسا مؤقتا و يسمى ( املغناطيس الكهرىب ) يصبح قضيب الحديد مغن

 . مؤقتاملغناطيس الكهرىب مغناطيس  

 تزول الصفة املغناطيسية عند قطع التيار الكهرىب . 

 �كن زيادة قوة املغناطيس الكهرىب  
  املار ىف امللف شدة التيار الكهرىب  و زيادة  عدد لفات امللف بزيادة

  -استخدامات املغناطيس الكهربى : 
 تحريك القطع الحديدية الضخمة ىف املصانع . )١(
 –مشغل أقراص الكمبيوتر  –الخالط الكهرىب  –الجرس الكهرىب للمنزل : صناعة بعض األجهزة مثل )٢(

 التليفزيون .

 توليد التيار الكهربى :   
 

 العامل ( فارادى ) اكتشف أن عند تحريك مغناطيس  
 كهرىب ىف سلك امللف . داخل ملف من السلك املعزول فإنه �ر تيار

 عند توقف املغناطيس عن الحركة داخل امللف ال �ر تيار كهرىب . 

 ) . الدينامواستخدم هذا االكتشاف ىف صناعة املولد الكهرىب (  

 داخل امللف . طبيعى مغناطيس�كن توليد تيار كهرىب ىف ملف عن طريق تحريك  

 . كهربيةطاقة  إىل الحركيةهى تحويل الطاقة  الديناموفكرة عمل  

 يستخدم الدينامو ىف توليد التيار الكهرىب بداية من الدراجة و حتى محطات توليد الكهرباء . 
 

  -توجد ثالثة أنواع من محطات الكهرباء : 
 املحطات النووية  -٣ محطات الوقود الحرارى  -٢  محطات الرياح  -١

 :  �كن زيادة كمية الكهرباء الناتجة من الدينامو عن طريق 
  عدد لفات امللفات املتحركة زيادة) ٢( (طبيعى)  زيادة قوة املغناطيس) ١(
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 الوحدة الثانية

 : املخلوط األولالدرس 
 

 .الحالة الغازية  –الحالة السائلة  –الحالة الصلبة توجد املادة ىف ثالث حاالت هى :  

 تنقسم املواد إىل نوعني : 

  زاؤها ذات نوع واحدتكون مكوناتها أو أج:  مواد نقية )۱(
 املاء و السكر .:  مثل 

 تتكون أجزاؤها من أكرث من نوع واحد من املواد.:  مواد غري نقية )۲(
 الخرسانة . –السلطة  –العطور  –معجون األسنان  –اللنب :  مثل 

 

 هو مادة تنتج من خلط أو مزج مادت� أو أكرث :     املخلوط

 لح و يتكون محلول ملحى ال يتأثر مبرور الزمن .عند وضع امللح ىف املاء يذوب امل 

 عند تقليب الزيت و املاء ينفصالن بعد فرتة صغ�ة . 

 يه و يرتسب ىف القاع .فعند وضع الرمل ىف املاء ال يذوب  

 طرق تكون املخاليط :  
 امللح )  –( برادة الحديد   امللح ) –( السكر  الفلفل )  –( امللح :  املواد الصلبة )۱(

 .  الرج و الطحن   عن طريق
 )الزيت  –( املاء  عص� الفراولة )  –( عص� املوز  الخل )  –( املاء :  املواد السائلة )۲(

 .  التقلیب و الرج   عن طريق
  املاء ) –( السكر   املاء )  –( امللح :  السائلة –املواد الصلبة  )۳(

 . التقلیب و الرج   عن طريق
 

 ) . التقليب –الطحن  –الرج (    :ن املخاليط هىإذن طرق تكو  

  -فصل املخاليط :   
 . التبخ� �كن فصل املواد الصلبة التى تذوب ىف املاء عن طريق  

 . التبخ�  السكر ) عن املاء عن طريق  –�كن فصل ( امللح  
 

 . الرتشيح �كن فصل املواد الصلبة التى ال تذوب ىف املاء عن طريق  

 . الرتشيح الرمل ) عن املاء عن طريق  –صل ( الطباش� �كن ف 

 . الفصل قمع�كن فصل السوائل التى ال تذوب ىف املاء عن املاء باستخدام  

 . الفصل قمع الزيت عن املاء باستخدام فصل �كن  
 

 . املغناطيىس الجذبالطباش� ) عن طريق  –�كن فصل برادة الحديد عن ( الرمل  

 ملخاليط عن طريق : إذن �كن فصل ا 
 ) الجذب املغناطيىس –الفصل قمع  –الرتشيح  –التبخ� (

 . املالحاتيتم الحصول عىل ملح الطعام بتبخ� ماء البحر ىف أماكن تسمى  
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 الدرس الثانى : احمللول
 هو عبارة عن مخلوط سائل .:    احمللول 

 مخلوط الليمونادة (املاء) (عص� الليمون) . –ز باللنب (عص� املوز) (اللنب) مخلوط املو  مثل 

 هى عملية تذوب فيها مادة ىف سائل .:    الذوبان
 يتكون املحلول من مذيب و مذاب 

 هو عبارة عن مادة سائلة .:     املذيب
 . اءاملأكرث املذيبات شيوعا هو :         اللنب –الكحول  –املاء  مثل 

  غازية ) تذوب ىف السائل –سائلة  –هو عبارة عن مادة ( صلبة :   املذاب
 الشيكوالته . –النشا  –امللح  –السكر  مثل 

 . مادة قابلة للذوبان        :عندما تذوب املادة ىف املذيب تسمى 

 . مادة غ� قابلة للذوبان     : عندما ال تذوب املادة ىف املذيب تسمى 
 

عملیة الذوبانمذیب + مذاب   محلول  
 

=W=„_fËÜÿ^=ÔÎŸ›ƒ=Ã=Óàn¯ª^=⁄‹^È≈ÿ^=
=

=

 كمية املذيب و املذاب . )١(
 درجة احلرارة . )٢(

 التقليب . )٣(
 نوع املادة املذابة  )٤(

 
 رسعة الذوبان     زادت كل� زادت كمية املذيب  

 رسعة الذوبان     قلت  كل� زادت كمية املذاب  

 رسعة الذوبان     زادت كل� زادت درجة الحرارة  
 

 

 

 رسعة الذوبان . تزداداملذيب و املذاب  تقليبند ع 

 ىف رسعة الذوبان . يؤثراملادة املذابة  نوع 

  املذيب كمية زيادة – التسخ� – التقليب: رسعة الذوبان عن طريق تزداد 

 ابةنوع املادة املذ –التقليب  –درجة الحرارة  –كمية املذيب و املذاب : رسعة الذوبان عىل تتوقف 
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 وحدة الثالثةال

 العالقات الغذائية بني الكائنات احلية الدرس األول : 
 

  .الشمس هى املصدر الرئيىس للطاقة عىل سطح األرض 
 .طاقة بشكل مبارش و شكل غ� مبارشتتغذى الحيوانات عىل النبات و حيوانات أخرى لتحصل عىل ال 

 )التطفل  –الرتمم  –التكافل  –اس االفرت  (     العالقات الغذائية ب� الكائنات الحية مثل :
 

 

 

 ) االفرتاس١(
 هو عالقة غذائية ب� الكائنات الحية يلتهم فيها كائن حى كائن حى آخر .:  االفرتاس تعريف

 : هى عالقة مؤقتة ب� نوع� من الكائنات الحية تنتهى بالتهام أحده� لآلخر.      

 .املفرتس يأكل يسمى الذى يهاجم و يقتل و:  الكائن احلى األول 
 .سمك القرش –الذئب  –النمر  –األسد   مثل املفرتس

 .الفريسة :الذى �وت و يؤكل  يسمى:  احلى الثانى الكائن 
  األس�ك الصغ�ة –الغزال  –األرنب   مثل الفريسة

 

 .تهى بالتهام الفريسة أو جزء منهاتن  مؤقتةعالقة االفرتاس عالقة  

 .أيًضا النباتفقط   و توجد ىف  الحيوانال توجد ىف عامل  الفرتاساعالقة  

  .النباتات املفرتسةتوجد بعض  

  املاء حامول – يونيااالد – الدروس�ا:   مثل
 
 
 
 
 

 علل تلجأ بعض النباتات إىل االفرتاس ؟ 
صل منها عىل تحلألنها ال تستطيع امتصاص النيرتوج� من الرتبة فتلجأ إىل افرتاس بعض الحرشات جـ . 

 النيرتوج� .

 كيف تحمى الكائنات نفسها من االفرتاس :  
 ) املحاكاة .٢( ) التمويه و التخفى .١( عن طريق : 

   ىالتخف( أ ) التمويه و  

 . الحبار (السيبيا) –الحرباء  –الضفادع  –الفراشات  تلجأ إليه بعض الكائنات مثل 
 لتخفى ؟ علل تلجأ بعض الكائنات إىل التمويه و ا

 جـ . حتى ال تكون واضحة ألع� أعدائها    أو    للهروب من االفرتاس .
 (ب) املحاكاة  

 . الدباب�التى تشبه  النحلبعض أنواع  تلجأ إليه بعض الكائنات مثل 
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 ) التكافل : ٢( 

  ختلف� من الكائنات الحيةعالقة مشرتكة ب� نوع� مهو :   تعريف التكافل
 ال يستفيد  قديستفيد و  قدالثا�   يرضه المن اآلخر و  يستفيدأحده� 

 عالقة غذائية ب� كائن حى و كائن حى آخر األول يستفيد و األخر ال يستفيد و ال يرض .:    ادةـاإلف
 




 ستفادةاال الكائنات احلية
  –البكرتيا العقدية  )١(

 نبات الفول
 البكرتيا تزود نبات الفول بالنيرتوج� الذى يحتاجه . 

 نبات الفول يزود البكرتيا بالسكريات التى يصنعها . 

 الحرشات  )٢(
 األزهار  –

 تنقل الحرشات حبوب اللقاح ليتم تلقيح األزهار . 

 تتغذى الحرشات عىل رحيق األزهار . 

 فرس النهر  )٣(
 بعض الطيور  –

 يتخلص فرس النهر من لدغات الحرشات املزعجة (القراد) . 

 تتناول الطيور وجبة شهية من القراد املوجود ىف جلد فرس النهر. 

 الحيوانات األولية )٤(
 النمل األبيض  –

 تعيش داخل أمعاء النمل األبيض (املأوى) . 

 يستفيد النمل من هضم الخشب الذى يتناوله . 

 بعض الطيور  )٥(
 الت�سيح  –

 تتغذى عىل الفضالت املوجودة ب� أسنان الت�سيح . 

 تتخلص من الفضالت املوجودة ب� أسنانها . 

 األحياء املائية  )٦(
 حيوان األسفنج  –

 تعيش داخل تجاويف األسفنج و تحصل عىل الغذاء و املأوى . 

 ال يستفيد األسفنج و ال يضار من وجود هذه الكائنات داخله . 
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 ) الرتمم : ٣(
 تعريف الرتمم

 . عالقة غذائية تتغذى فيها بعض الكائنات (املرتممة) عىل البقايا العضوية املتحللة و أجسام الكائنات امليتةهو 

 الكائنات املحللة . –فطر عيش الغراب  –فطر عفن الخبز  مثل 
 

 ) التطفل : ٤(
 التطفلتعريف 

 عالقة غذائية ب� كائن حى و كائن حى آخر يستفيد أحده� من اآلخر والكائن الثا� يصاب بالرضر .هو 
 

 .الطفيل يسمى يرضه: يحصل عىل غذائه من الكائن الثا� و الكائن الحى األول 

 . العائليسمى  يصاب باألمراض وقد �وت –: ال يستفيد الكائن الحى الثا� 

 .�ًدا كلًيا ىف الحصول عىل غذائهيعتمد الطفيل عىل العائل اعت 
 علل الطفيل ال يقتل العائل ك� يحدث ىف االفرتاس ؟

 الغذاء و املأوى .عىل جـ . ألن الطفيل يعتمد عىل العائل ىف الحصول 

 
 أنواع التطفل : 

  يتم خارج جسم العائل: خارجى تطفل )١(
 سمكة الالمربى . –القراد  –الرباغيث  –البق  –القمل  –البعوض  طفیلیات الخارجیة من أمثلة ال

 : یتم داخل جسم العائل  داخلى تطفل )٢(
  الدودة الرشيطية –دودة االسكارس  –الدودة الكبدية  من أمثلة الطفیلیات الداخلیة 

 األمراض الىت تسببها الطفيليات :  
 

 .البعوضواع تسببه بعض أن:  امرض املالري )۱(
 .الرباغيثتسببه بعض أنواع :  مرض الطاعون )۲(
 .الفالريا دودةتسببه :  مرض (الفيل) )۳(

 
 علل يسمى مرض الفيل بهذا االسم ؟ 

 .ن القدم املصابة تشبه أرجل الفيلجـ . أل 
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hÿ_�ÿ^=ÔÎƒÉ`=
اللهم إ� أسألك فهم النبي� و حفظ املرسل� و املالئكة املقرب� ، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك و قلوبنا  دعاء قبل املذاكرة : 

 لوكيل .بطاعتك إنك عىل كل شئ قدير و حسبنا الله و نعم ا أرسارنابخشيتك و 

اللهم إ� أستودعك ما قرأت و ما حفظت و ما تعلمت فرده عىل عند حاجتى إليه إنك عىل كل شئ قدير و  دعاء بعد املذاكرة : 
 حسبنا الله و نعم الوكيل .

 اللهم إ� توكلت عليك و سلمت أمرى إليك ال ملجأ ىل و ال منجا منك إال إليك . عند التوجه إىل االمتحان : 

 رب أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق و اجعل ىل من لدنك سلطانا ً نص�ا ً . : المتحاناعند دخول  

رب ارشح ىل صدرى و يرس ىل أمرى و أحلل العقدة من لسا� يفقهوا قوىل بسم الله الفتاح اللهم ال سهل إال  عند بداية اإلجابة : 
 ما جعلته سهال ًيا أرحم الراحم� .

 إله إال أنت سبحانك إ� كنت من الظامل� يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث رب إ� مسنى الرض و أنت ال عند تعرس اإلجابة : 
 أرحم الراحم� .

 اللهم يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه أجمع عىل ضالتى . عند النسيان : 

 الحمد لله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنتهدى لوال أن هدانا الله . عند النهاية : 

 

 : التوازن البيئى نىالدرس الثا
 � حية .: هو نظام يتكون من مكونات حية و مكونات غ    النظام البيئى

 مكونات النظام البيئى : 
   النبات –الحيوان  o‹ ⁄  مكونات حية )۱(
  الرتبة –الهواء  –املاء  o‹ ⁄  مكونات غري حية )۲(

 تتنوع األنظمة البيئية قد تكون : 
 بح�ة صغ�ة . –قطعة من األرض  o‹ ⁄  احلجم صغرية )۱(
  لهكوكب األرض بأكم –املحيطات  –الغابات  o‹ ⁄    احلجم كبرية )۲(

 يحدث التوازن البيئى نتيجة التفاعل ب� مكونات البيئة  

 أسباب اختالل التوازن البيئى : 
  هى تغ�ات ىف الظروف الطبيعية:  تغريات طبيعية )۱(

⁄o‹  . تغ� درجات الحرارة املناسبة التى أدت إىل انقراض الديناصورات 
 . اإلنساناألنشطة التى يقوم بها  بعض:  تدخل اإلنسان )۲(

⁄o‹   تجريف الرتبة . –تلويث الرتبة  –حرق الغابات  –قطع األشجار 
 اثر االفرتاس على التوازن البيئى :

 أعداد الفرائس . ثباتتسبب عالقة االفرتاس  )١(

 . حتى ال تزداد أعدادها وتتنافس عىل الغذاء ومتوت من األمراض 
 األفراد الضعيفة و املريضة .تخلص ج�عة الفرائس من  )٢(

 اثر الرتمم على التوازن البيئى : 
 تتغذى عىل جثث الكائنات امليتة . )١(

 . لوال الكائنات املحللة لتغطى سطح األرض بجثث الكائنات امليتة 
 الفسفور .–النيرتوج�–إىل الرتبة مرة أخرى مثل الكربونتعمل عىل عودة العنارص الكيميائية  )٢(

 
 


